
Обучение в начален етап 

 Среда и материална база 

През учебната 2020/2021 г. в училището се обучават деца в две подготвителни 

групи и в една паралелка първи клас. За нашите възпитаници са осигурени 

просторни класни стаи с обновен интериор по общинска програма 

„Първокласно начало“. Обзавеждането им е съобразено с последните 

изсквания за модерна среда на обучение. Всяка класна стая разполага с 

интерактивна дъска, интерактивен дисплей, мултимедия и лаптоп. Осигурени 

са и таблети за всяко дете. За всеки възпитаник има самостоятелно шкафче, 

красиви и удобни масички и столчета.  

Разполагаме с игротека, отделен физкултурен салон, столова за хранене , 

собствен санитарен възел, съобразен с възрастовата граница на децата. 

За спокойствието на децата има обособен отделен вход, 24 часово 

видеонаблюдение и физическа охрана, без достъп на външни лица и други 

ученици до класната стая .  

 Организация на учебната дейност 

Организацията на учебната дейност целодневна. Нашите първокласници се 

обучават в математическа паралелка, в която имат допълнителни два часа 

седмично математика. Паралелката е и със засилено интензивно изучаване на 

английски език по системата ,,Лонгман”, което я прави още по-привлекателна 

за нашите ученици. 

В групите за целодневна организация на учебния процес са предвидени освен 

допълнителните часове по чужд език и разнообразни занимания по избор: 

 Керамика и приложни изкуства 

 Изобразително изкуство 

 

 Предимства на нашето училище. 

В училището работи екип от професионалисти, който винаги е бил воден от  

любовта към децата и отговорността към тяхното бъдеще. Помагаме на всяко 

дете да открие познанието, мъдростта и красотата. Стараем се да открием 

потенциала на всяко дете и да му помогнем да го развие. Благодарение на 

постоянството и упорития труд ежегодно наши ученици печелят призови 

места на международни математически състезания и олимпиади.  



Основната ни цел е да възпитаме у учениците ни любов към знанието и 

родното училище. Добрата, спокойна атмосфера на работа, прави престоя на 

децата желан.              

Това е нашето удовлетворение за добре свършена работа ! 

 

 

 

 

 

 


